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 2 (006)احلج سورة -تفسري القرطيب

 .بسم هللا الرحمن الرحيم
م قال اإلما، وعلى آله وصحبه وصلى هللا وسلم على نبينا محمد   ،لميناالحمد هلل رب الع

 :-رحمه هللا تعالى-القرطبي 
ِ َلُكْم فِ } :تعالى قوله"  ْسَم َّللاهِ َعَلْيَها َصَوافه َفاْذُكُروا ا يَها َخْير  َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكْم ِمْن َشَعاِئِر َّللاه

رْ َتره َكذَ َفِإَذا َوَجَبْت ُجُنوُبَها َفُكُلوا ِمْنَها َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمعْ  َناَها َلُكْم َلَعلهُكْم ِلَك َسخه
 [.36]سورة الحج:  {َ َتْشُكُرون 

  :ِفيِه َعْشُر َمَساِئلَ 
( ُلَغَتاِن، َواِحَدُتَها َبَدَنة . َكَما نَ َواْلُبدُ  ) اْبُن َأِبي ِإْسَحاقَ  ، َوَقَرأَ () َواْلُبْدنَ : َتَعاَلى  : َقْوُلهُ اْْلُوَلى

. َوِفي الته ُيَقالُ  ، َوَخَشَبة  َوُخُشب  َوُخْشب  (، َوُقِرَئ )ُثْمر  مُ ثُ َوَكاَن َلُه ِزيِل )نْ : َثَمَرة  َوُثُمر  َوُثْمر  ( ر 
َيْت  َمنُ  ؛َبَدَنة  ُلَغَتاِن. َوُسمِ  ِبِل.ا ِإنه َهَذا . َوِقيَل:ِْلَنهَها َتْبُدُن، َواْلَبَداَنُة السِ   "ِِلْسَم َخاصٌّ ِباإلِْ

 ؟ (ر  ُثمُ  )قراءة من 
حرف متحرك  تسهيل   ،وتسكين   هذه تخفيف   (ُثْمر   )و ،القيسي قراءة نافع التي يعتمدها المؤلف

 .ل عندهمن وتسه  لهاء تسك  وا ،رر شعْ وشع   ،رر نهْ نه   ،رر بحْ ن عندهم مثل بح  ك  سُ 
الِ  (: اْلُبْدُن َجْمُع ) َبَدن  َوِقيلَ "  الِ  ِبَضم ِ  ُجلُ ُدَن الره بَ : َقالُ . َويُ ِبَفْتِح اْلَباِء َوالده َن . َوَبده ِإَذا َسِمنَ  الده

( ُدْنتُ بَ َوُرِوَي ). «ْنتُ َوَأْسنَ  ْرتُ َكبِ  َأيْ  ْنتُ َبده  َقدْ  ِإنِ ي» :. َوِفي اْلَحِديثِ  َوَأَسنه ِبَتْشِديِدَها ِإَذا َكِبرَ 
َن : َبدُ ْثَرُة اللهْحِم. ُيَقالُ َمْعَناُه كَ وَ  ،-َسلهمَ  َعَلْيِه وَ َصلهى َّللاهُ  -؛ ِْلَنهُه ِخََلُف ِصَفِتِه َوَلْيَس َلُه َمْعن ى

ُجُل َيْبُدُن َبْدن ا َوَبَداَنة  َفُهَو َباِدن     ".َأْي َضْخم   ؛الره
 .ليس كذلك -عليه الصالة والسالم -بي والن  

 ...........:طالب
ال يكون  ،الكن ما صار ضخم   ،وعائشة حملت اللحم - عليه الصالة والسال-حمل اللحم 

 .اضخم  
 ..........:طالب

 .اا كثير  ا حمل لحم  يختلف عن أن يكون ضخم  
 ..........:طالب

 .خالفية يشير إليها المؤلف مسألة   ؟في البقرة هل تدخل أو ال تدخل دن هو خالف  البُ 
ِبلِ  : اْخَتَلَف اْلُعَلَماُء ِفي اْلُبْدِن َهْل ُتْطَلُق َعَلى َغْيرِ الثهاِنَيةُ " اْبُن  ؟ َفَقالَ ِر َأْم َِل اْلَبقَ   ِمنَ اإلِْ

اِفِعي   ،َوَعَطاء   ،َمْسُعود   َنَذَر َبَدَنة   ِف ِفيَمنْ َوَفاِئَدُة اْلِخََل . َنَعمْ   :َوَأُبو َحِنيَفةَ َماِلك   . َوَقالَ َِل   :َوالشه
 ".ةِ َها َوَقَدَر َعَلى اْلَبَقرَ َيِجِد اْلَبَدَنَة َأْو َلْم َيْقِدْر َعَليْ  َفَلمْ 
 الثانية وفي ،بدنة   قرب فكأنما األولى الساعة في حار  من»عول القول األول على حديث يُ  ،نعم

عدل ببدنة البقرة تُ  القول الثاني على أن   عول  ومُ  ،البقرة غير البدنة فدل على أن   ،«بقرة   قرب كأنما
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 ،بدنة مثلها ،وهذه عن سبع ،عدل بها هذه عن سبعتُ  ،في األضحية وفي غيرها من األحكام
 .مثل اإلبل وحجمها كبير   ا بدنةوأيض  

اِفِعي ِ ا َفَعَلى َمْذَهِب  ؟َفَهْل َتْجِزيِه َأْم َِل "  . َتْجِزيهِ  :َماِلك   َلى َمْذَهِب . َوعَ يهِ َِل َتْجزِ  :َوَعَطاء   لشه
ِحيُح َما َذَهَب ِإَلْيهِ  اِفِعي   َوالصه ََلمُ اَعَلْيِه  -َقْوِلِه لِ  ؛َوَعَطاء  الشه ِحيِح ِفي َيْوِم ِفي اْلَحِدي -لسه ِث الصه

اَعِة اْْلُوَلى َمنْ  : اْلُجُمَعةِ  َب َراَح ِفي السه اَعةِ اَح فِ َوَمْن رَ  ،َبَدَنة  ، َفَكَأنهَما َقره ، َفَكَأنهَما الثهاِنَيةِ  ي السه
َب َبَقَرة   ََلمُ  -ْفِريُقُه . َفتَ اْلَحِديثَ  «َقره َِل ُيَقاُل  ُدل  َعَلى َأنه اْلَبَقَرةَ اْلَبَدَنِة يَ َقَرِة وَ َبْيَن اْلبَ  -َعَلْيِه السه

ُ َأْعَلمُ  ا َقْوُلُه َعَلْيَها َبَدَنة ؛ َوَّللاه  ".َيُدل  َعَلى َذِلكَ  {ُنوُبَهاَجَبْت جُ وَ َفِإَذا }: َتَعاَلى . َوَأْيض 
يعني سقطت  {َوَجَبْت } ،حرت سقطت على األرضفإذا نُ  ،نحر قائمة  اإلبل تُ  ألن   ؛يعني سقطت

 .على جنبها بخالف اإلبل اا مضجع  وليس كذلك البقر والغنم إنما تذبح ذبح  
ا َقْوُلُه " ِبلِ اْلَوْصَف َخاصٌّ  َفِإنه  ؛َيُدل  َعَلى َذِلكَ  {َفِإَذا َوَجَبْت ُجُنوُبَها}: َتَعاَلىَوَأْيض  . َواْلَبَقُر  ِباإلِْ

َخاَمةُ اُخوَذة  ِمَن َنَة َمأْ . َوَدِليُلَنا َأنه اْلَبدَ َعَلى َما َيْأِتي ،ُيْضَجُع َوُيْذَبُح َكاْلَغَنمِ  ، ْلَبَداَنِة َوُهَو الضه
خَ  ا َفِإنه اْلَبَقَرةَ اَمُة ُتوَجُد ِفيِهَما َجِميع اَوالضه ِب ِفي الته  . َوَأْيض  مِ  ِبِإَراَقةِ  َتَعاَلى  ِإَلى َّللاهِ َقر  ِبَمْنِزَلِة  الده

ِبلِ  َحاَيا َعَلى َسْبَعة   ؛ َحتهىاإلِْ ِبلِ  َتُجوَز اْلَبَقَرُة ِفي الضه ة  . َوَهذَ َكاإلِْ ُث َحيْ  ِْلَِبي َحِنيَفةَ  ا ُحجه
اِفِعي   َواَفَقهُ   ".َوَلْيَس َذِلَك ِفي َمْذَهِبَنا، كَ َعَلى َذلِ  الشه

 ،كاإلبل؟ يقول: وليس ذلك بمذهبنا سبعة    البقرة علىلماذا؟ حديثه يوافقه الشافعي على أن  
من  بعشر   ،في غزوة حنين عدل اإلبل بعشرة - عليه الصالة والسالم - النبي ،مذهبهم المالكي

حية والصحيح أنه في باب األض ،ابينهم فهذا فرق   ة،البقرة ال تجزي إال عن سبع ن  أ معناه ،الغنم
 ؛وأما في باب الجهاد فالبدنة أكثر من سبعة ،يعني تعادل سبعة ة،عدل بسبعوفي باب الهدي تُ 

سيما ال ليس ببعيد   ،ا هو ببعيد  عدل بعشرة مفكونها تُ  ،وفائدتها فيه أعظم ،الحاجة إليها أكبر ألن  
 .رد هذاوال يط   ،في هذا الباب

 ".اذٌّ شَ َدَنة ، َوُهَو َقْول  بَ  :َأنهُه ُيَقاُل ِفي اْلَغَنمِ  اْبُن َشَجَرةَ  َوَحَكى"
 ؛على الفيل بدنة :أما من حيث معنى األصل واالشتقاق اللغوي من البدانة والضخامة قد يقال

بقر وكم يحد ال ،لكن المؤوول في التحديد الشرعي كم يحد اإلبل ،ألنه أكثر بدانة من اإلبل والبقر
وهي ما إذا حلف  :وأما بالنسبة ألصل المسألة التي هي فائدة الخالف ،هذا من جهة ؟من الغنم

 المسألة مسألة   ؟فهل تجزئه البقرة أم ال ،أو نذر أن يهدي بدنة حلف أن يذبح بقرة   ،أو نذر
دها إلى األيمان والنذر مر  ألن   ؛طلق عليها بدنة أجزأتالبقرة يُ  يه أن  إذا كان المتعارف عل ،عرفية

في ا قد يختالعرف أيض   ن  إ :لكن قد يقول قائل ،لم تجزئ  ةطلق عليها بدنوإذا كان ال يُ  ،األعراف
 لتفت؟لتفت إليه أو ال يُ فهل يُ  ،فيه تسمية اإلبل بدنة

 ..........طالب:
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 4 (006)احلج سورة -تفسري القرطيب

أن يذبح بدنة من عامة الناس  حلف واحد   ،نسمي اإلبل بدنة في بالدنا ما كيف؟ قصدي مثال  
ذه هفي  ،ما تعارف الناس على تسمية اإلبل بدنة ،األيمان والنذر مردها إلى العرف ن  إ :فإذا قلنا
  .رجع إلى قصدهالحالة يُ 

ِبُل اله " ِبِل، َوالْ امٌّ ِفي اْلَهْدُي َعا. وَ ِتي ُتْهَدى ِإَلى اْلَكْعَبةِ َواْلُبْدُن ِهَي اإلِْ   .، َواْلَغَنمِ َبَقرِ إلِْ
َعاِئربَ ِفي َأنهَها َنصٌّ  { ِمْن َشَعاِئِر َّللاهِ  }: َتَعاَلى : َقْوُلهُ اِلَثةُ الثه  ُيِريُد ِبِه  {ا َخْير  َلُكْم ِفيهَ  }. ْعُض الشه

َم ِذْكُرَهااْلَمَنافِ  َواُب ُعُموُمُه ِفي َخْيِر َع الهِتي َتَقده    اْْلِخَرةِ ْنَيا وَ الد  . َوالصه
 ".ِم َّللاهِ اسْ  َحُروَها َعَلىَأِي انْ  {َفاْذُكُروا اْسَم َّللاهِ َعَلْيَها َصَوافه } :َقْوُلُه َتَعاَلى :الرهاِبَعةُ 

ر الدنيا فكيف يعم خي ،في سياق اإلثبات نكرة   ،في سياق اإلثبات نكرة   {َخْير  } ن  : إيقول قائل  قد 
لكنها وإن كانت في سياق  ،ال إشكالففي سياق النفي في سياق النهي  كانت نكرة   لوواآلخرة؟! 

  .النكرة في سياق االمتنان تدل على العموم ،اإلثبات إال أنها في سياق االمتنان
َأْي َقْد  َصَوافه وَ . وَها َعَلى اْسِم َّللاهِ َأِي اْنَحرُ  {َفاْذُكُروا اْسَم َّللاهِ َعَلْيَها َصَوافه  }: َتَعاَلى َقْوُلهُ "

ْت َقَواِئُمَها ِبلُ ُصفه ا َمْعُقوَلة  . َواإلِْ  : َصَفَن اْلَفَرُس ِل؛ ُيَقالُ ِف ِفي اْلَخيْ اْلَوْص   َهَذا. َوَأْصلُ  ُتْنَحُر ِقَيام 
ْنُبُك َطرَ َوا؛ َعةِ  َوَثَنى ُسْنُبَك الرهابِ َفُهَو َصاِفن  ِإَذا َقاَم َعَلى َثََلَثِة َقَواِئمَ   "اْلَحاِفِر. فُ لس 

ْيلِ و أ ْصلُ قوله:  ْصِف ِفي اْلخ  ادة صفن هل مادة صف التي منها ما عندنا هي نفسها م ، ه ذ ا اْلو 
ْيلِ و أ ْصلُ وهو يقول:  ،واإلبل صواف ،بالنون؟ الخيل صوافن ْصِف ِفي اْلخ  يل صوافن الخ ، ه ذ ا اْلو 

ألنها ال  ؛صوافن :اإلبل ال يقال لها ،الصف غير الصفن شك أن   وال ،وهنا صواف ،صافنات
 ،افرهارف حطُ  إلىثة أرجل وترفع الرابعة ثال ،تقف على ثالثة أقدام ،كيفيةتقف على هذه ال

ْيلِ  :قولهالمقصود ال يظهر  ْصِف ِفي اْلخ  ا أيض  و  ،يصف تصف وكل شيء   اإلبل ،و أ ْصُل ه ذ ا اْلو 
 .فالصف غير الصفن ؛والطير صافات ،والمصلون يصفون  ،المالئكة تصف

ْنُبُك َطَرفُ  ،اِبَعةِ ُسْنُبَك الره   َوَثَنىُيَقاُل: َصَفَن اْلَفَرُس َفُهَو َصاِفن  ِإَذا َقاَم َعَلى َثََلَثِة َقَواِئمَ "  َوالس 
  "اْلَحاِفِر.

في صالته لماذا هذا؟ هذا أنه يقف  صاف   شاهد يصفن في صالته وهو صاف  بعض الناس يُ 
وهذا تشبه  ،هذا هو الصفن بعينه ،وال يمس منها األرض إال األصابع على رجل والثانية يرفعها

 .السيما في الصالة والتشبه بالحيوان مذموم   ،بالحيوان
. َثََلِث َقَواِئمَ َيُقوُم َعَلى َواْلَبِعيُر ِإَذا َأَراُدوا َنْحَرُه ُتْعَقُل ِإْحَدى َيَدْيِه فَ "

- َأْي َخَواِلَص لِلِهِ  (اِفيَ َصوَ  ) :َوَأُبو ُموَسى اْْلَْشَعِري   َوَزْيُد ْبُن َأْسَلمَ  َوُمَجاِهد   َواْْلَْعَرجُ  اْلَحَسنُ  َوَقَرأَ 
اَِل ُيْشِرُكوَن ِبِه ِفي التهسْ  -َعزه َوَجله  ا اْلَحَسنِ  . َوَعنِ ِمَيِة َعَلى َنْحِرَها َأَحد  ِبَكْسِر  () َصَواف   :َأْيض 

َفة  اْلفَ  ا َعَلى َغْيِر ِقَياس  ، َلِكْن ُحِذَفِت اْلَياُء َتخْ َي ِبَمْعَنى الهِتي َقْبَلَها، َوهِ اِء َوَتْنِويِنَها ُمَخفه ِفيف 
. َوَواِحُد َص ِقَراَءُة اْلُجْمُهو  (َصَوافه َو) َها؛ ِمْن َصفه َيُصف  ، َوَواِحُد َوافه َصافهة  ِر ِبَفْتِح اْلَفاِء َوَشدِ 

 (َصَواِفنُ  ) :َوَأُبو َجْعَفر  ُمَحمهُد ْبُن َعِلي    َواْبُن ُعَمرَ  َواْبُن َعبهاس   َواْبُن َمْسُعود   .َصَواِفي َصاِفَية  
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َفَواِعَل ِإِله ِفي ُحُروف  ؛ ِْلَنه َفاِعَل  َِل ُيْجَمُع َعَلى َِل َيُكوُن َواِحُدَها َصاِفن ا. وَ َجْمُع َصاِفَنة  ِبالن وِن 
ة  َِل ُيَقاُس  اِفَنُة ِهَي  .، َوَخاِلف  َوَخَواِلفُ ، َوَهاِلك  َوَهَواِلكُ َوِهَي َفاِرُس َوَفَواِرُس  ،َعَلْيَها ُمْخَتصه َوالصه

اِفَناتُ  }: َتَعاَلى . َوِمْنُه َقْوُلهُ ِلَئَله َتْضَطِربَ  ؛الهِتي َقْد ُرِفَعْت ِإْحَدى َيَدْيَها ِباْلَعْقلِ  ]سورة  {اْلِجَيادُ  الصه
  :َعْمُرو ْبُن ُكْلُثوم   َوَقالَ  [.31ص:

    َتَرْكَناااااااااااا اْلَخْياااااااااااَل َعاِكَفاااااااااااة  َعَلْياااااااااااهِ 
 

َتَهاااااااااااااااااااا ُصاااااااااااااااااااُفوَنا   ُمَقلهاااااااااااااااااااَدة  َأِعنه
 :َوَيْرِوي  

ااااااااااااا َعَلْيااااااااااااهِ      َتَظاااااااااااال  ِجَياااااااااااااُدُه َنْوح 
 

َتَهاااااااااااااااااااا ُصاااااااااااااااااااُفوَنا   ُمَقلهاااااااااااااااااااَدة  َأِعنه
  :َوَقاَل آَخرُ  

ااااااا اااااااُفوَن َفَماااااااا َياااااااَزاُل َكَأنه     هُ َأِلاااااااَف الص 
 

اااااااا َيُقاااااااوُم َعَلاااااااى الاااااااثهََلِث َكِسااااااايرَ    اِممه
و اْلَجْرِمي   َوَقالَ   اِفنُ  :َأُبو َعْمر  ْجلِ  الصه ِم الرِ  . ْجَلهُ رِ َرُس َرَفَع ْيِه اْلفَ ِإَذا ُضِرَب َعلَ ، فَ ِعْرق  ِفي ُمَقده

   :اْْلَْعَشى َوَقالَ 
ااااااااااُحو     َوُكاااااااااال  ُكَمْياااااااااات  َكِجااااااااااْذِ  السه

 

  ِق َيْرُناااااااااو اْلِقَنااااااااااَء ِإَذا َماااااااااا َصاااااااااَفنْ  
وَ  اْبَن ِشَهاب   َأنهُه َسَألَ  اْبُن َأِبي ِذْئب   َأْخَبَرِني :اْبُن َوْهب   : َقالَ ْلَخاِمَسةُ ا  ُدَها تُ افِ  َفَقاَل: َعِن الصه َقيِ 

َها  .َماءاْلُعلَ  وكان. ِمْثَلهُ  ْبُن َأَنس  َماِلُك  . َوَقاَل ِليُثمه َتُصف 
افَُّة اْلُعل م اءِ  ك    .و 

اَكة  َوقِ َأَجاَزا َأْن ُتْنَحَر َبارِ  َفِإنهُهَما ،ْوِريه َوالثه  َأَبا َحِنيَفةَ  ؛ ِإِله َماِء َعَلى اْسِتْحَباِب َذِلكَ َوَكافهُة اْلُعلَ  . َيام 
 "َنْحَرَها َباِرَكة .اْسَتَحبه َفَخاَلَف وَ  َعَطاء   َوَشذه 

ذبح كما وإال مجرد اإلجازة هم يجوزون أن تُ  ،مستوي الطرفين هذا مباح   ،سواء يعني على حد  
لة معقو  ذبح قائمة  فضل أن تُ األ ،فضلاألب، لكن العبرة كلهم يقولون هذا ،ذبح غيرها على جنبهايُ 

  .يجوز نحره كالبقر والغنم ذبحذبح كما أنه يجوز فيما يستحب أن يُ ويجوز أن تُ  ،اليمنىيدها 
َفِإَذا  }: َتَعاَلى َقْوِلِه ؛ لِ ْلُجْمُهورُ َلْيِه اِحيُح َما عَ َوالصه  َفَخاَلَف َواْسَتَحبه َنْحَرَها َباِرَكة . َعَطاء   َوَشذه "

 ِزَيادِ  َعنْ  ،ُمْسِلم   َصِحيحِ  ِفيوَ ْمُس. َناُه َسَقَطْت َبْعَد َنْحِرَها؛ َوِمْنُه َوَجَبِت الشه َمعْ  {َوَجَبْت ُجُنوُبَها
نهَة َقيهَدة  سُ َها َقاِئَمة  مُ : اْبَعثْ َقالَ فَ اِرَكة  بَ ُر َبَدَنَتُه َأَتى َعَلى َرُجل  َوُهَو َيْنحَ  اْبَن ُعَمرَ  َأنه  ْبِن ُجَبْير  

ُكْم  ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -َنِبيِ  ْحَمِن َعْبُد الره  ِنيَجاِبر  َوَأْخَبرَ  َعنْ َأِبي الز َبْيِر  َعنْ  َأُبو َداُودَ  َوَرَوى  .-َصلهى َّللاه
ُ -َأنه النهِبيه  ْبُن َساِبط   ى َبَدَنَة َمْعُقوَلَة اْلُيْسرَ ْنَحُروَن الْ َكاُنوا يَ  َوَأْصَحاَبهُ  -َعَلْيِه َوَسلهمَ َصلهى َّللاه

   .َقاِئَمة  َعَلى َما َبِقَي ِمْن َقَواِئِمَها
اِدَسةُ  َف َأْن َتْنفَ  : َماِلك   : َقالَ السه ا أَ أَ ِلَت َبَدَنُتُه َفََل َفِإْن َضُعَف ِإْنَسان  َأْو َتَخوه َيْنَحَرَها  نْ َرى َبْأس 

ِبُل َقاِئمَ   َمْعُقوَلة   ُب ِإِله َأْن ِلَك َفُتْعَقُل َوَِل ُتَعْرقَ  َيَتَعذهَر ذَ ؛ ِإِله َأنْ ة  ة  َغْيَر َمْعُقولَ َواِِلْخِتَياُر َأْن ُتْنَحَر اإلِْ
 ".َقبَ  َأْن ُتَعرْ ْفَضُل ِمنْ أَ . َوَنْحُرَها َباِرَكة  َعْنَها َوَِل َيْقَوى َعَلْيَهاَيَخاَف َأْن َيْضُعَف 



 

 

 
6 

 6 (006)احلج سورة -تفسري القرطيب

الَّ إِ  :عرقبة قاللكن ال ،ثني الركبة وربط الرجل أو اليد ،عقل اإلبل يعني بضم الساق إلى ما فوقه
ْرق بُ  ُل و ال  ُتع  ذَّر  ذ ِلك  ف ُتْعق    ما معنى عرقبة؟ ،أ ْن ي ت ع 

 ..........:طالب
 .واحد   يعني يجمع بين أرجلها األربعة بحبل  

 ...........:طالب
قبة أما المعر  ،لئال تقوم ؛عقل وهي باركةمكن تُ هي م ،ال ،ال قيمة لربطها ،وهي باركة ما أظن ،ال

 .عرقب وهي قائمةيمكن أن تُ 
 ..........:طالب

    دار عليها كلها.يُ  واحد   جمع بين أطرافها األربعة بحبل  بمعنى أنه يُ  ،ربطتُ 
 "َأْيِدِه، ِفي ُعْنُفَواِن ْرَبَة ِبَيِدهِ ُذ اْلحَ َيْأخُ  اْبُن ُعَمرَ  َوَكانَ  .َأْفَضُل ِمْن َأْن ُتَعْرَقبَ َوَنْحُرَها َباِرَكة  "

 .يعني في عنفوان قوته ِفي ُعْنُفو اِن أ ْيِدهِ 
، َوُيْمِسُك َكة  ِلَضْعِفهِ ْنَحُرَها َبارِ  َكاَن يَ ، َفَلمها َأَسنه َوُيْخِرُجَها َعَلى َسَناِمَها ،َفَيْنَحُرَها ِفي َصْدِرَها" 

  .اْلَغَنمُ اْلَبَقُر وَ . َوُتْضَجُع َمَعُه اْلَحْرَبَة َرُجل  آَخُر، َوآَخُر ِبِخَطاِمَها
اِبَعةُ  َل ُة َِل َتُجوُز َقبْ ْْلُْضِحيه ا. َوَكَذِلَك ِبِإْجَما    النهْحُر َقْبَل اْلَفْجِر ِمْن َيْوِم النهْحرِ  : َوَِل َيُجوزُ السه

ِة ِحيه ؛ ِبِخََلِف اْْلُْض اِمِهمْ َنْحِر ِإمَ اُر  اْنِتظَ َوَلْيَس َعَلْيِهمُ  ،ِبِمن ى . َفِإَذا َطَلَع اْلَفْجُر َحله النهْحرُ اْلَفْجرِ 
 ِمرُ َواْلُمْعتَ  ِبَمكهةَ  ْلَحاج  ا َنَحرَ  َوَلوْ  .َتِمر  ِلُكلِ  ُمعْ  َوَمكهةُ  ،َحاج    ِلُكل ِ  ِمن ى . َواْلَمْنَحرُ ِفي َساِئِر اْلِبََلدِ 

  "َتَعاَلى. ، ِإْن َشاَء َّللاهُ َلْم ُيْحَرْج َواِحد  ِمْنُهَما ِبِمن ى
و ال  يقول:  ،المقصود أنه في حدود الحرم ،سواء كان نحره بمنى أو بمكة ،يعني ال حرج عليه

ْجِر ِمْن ي ْوِم النَّْحرِ  ي ُجوزُ  ذ ِلك  اأْلُ  ،ِبِإْجم اع   النَّْحُر ق ْبل  اْلف  ك   فإذا طلع ، اْلف ْجرِ  ت ُجوُز ق ْبل  ال  ْضِحيَُّة و 
ل ْيِهُم اْنِتظ اُر  ،الفجر حل النحر بمنى ل ْيس  ع  اِمِهمْ و  ِف اأْلُ ن ْحِر ِإم  اِئِر اْلبِ فِ ِحيَِّة ْض ؛ ِبِخال  دِ ي س   .ال 

وجاءت بها األحاديث يعني بعد الصالة أو بعد نحر اإلمام   معروف األضحية حكمها واضح  
مال وهو من أع ،لكن بالنسبة للهدي؟ وقد انعقد سببه باإلحرام قد انعقد سببه باإلحرام ،هذا واضح  

لنحر الما نزل من مزدلفة بدأ بالرمي ثم  -عليه الصالة والسالم-بي الن   ،يوم النحر بالنسبة للحاج
دم وال قُ  ما سئل عن شيء   -عليه الصالة والسالم-لكنه  ،فهو من أعمال يوم النحر ،ثم الحلق

على هذا  فيجوز تقديم النحر على الرمي بناء   «حرج وال افعل» :خر في ذلك اليوم إال قالأُ 
 ؟بعد عدة أسئلة - عليه الصالة والسالم -بي التيسير الذي قاله الن  

 ،وذكر هللا إلى أن أسفر ،إذا وصل إلى منى في أول الوقت صلى بالمزدلفة الفجر في أول وقتها 
النحر على  أن يقدم ، ويجوز لهافترض أنه وصلها مع طلوع الشمس ،ثم دفع إلى منى ووصلها

فإذا طلع الفجر حل النحر  :يقول ؟أو ينتظر إلى الصالة كاألضحية ،هل ينحر إذا وصل ،الرمي
 ؛ ألن معه ضعفةوهو أنه إذا جاز له الدفع من مزدلفة ،يجرنا إلى ما قبل ذلك وهذا كالم   ،بمنى
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الحكم على  أن على من أهل العلم بناء   أو بعد منتصف الليل على قول كثير   ،ما أشبه ذلكو 
  يجوز له أم ال يجوز؟ إذا جاز له الدفع ووصل إلى منى قبل الفجر بساعتين مثال   ،الغالب

وإال فما  ،لكن فيه ضعف ،وجاء النهي عن الرمي قبل أن تطلع الشمس في حديث ابن عباس
يجوز لهم الطواف  ،مقتضى جواز الدفع أنه يجوز لهم الرمي قبل طلوع الفجر ؟فائدة جواز الدفع
ما  أملكن هل يجوز لهم ما يجوز تقديمه عليهما من النحر أو ال يجوز؟ ظاهر  ،قبل طلوع الفجر

 ،فإذا جاز له ذلك ؟هو ظاهر؟ يجوز له أن يدفع بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر
ال دم و قُ  شيء  ما سئل عن  ،فيها يقدم ويؤخر كيفما شاء واألعمال أعمال يوم النحر األربعة مخير  

نما وإ ،اأنه قبل طلوع الفجر ال يسمى يوم   :أو نقول ،«حرج وال افعل»خر في ذلك اليوم إال قال أُ 
  ؟والتقديم والتأخير في أعمال ذلك اليوم ال في الليل ،يسمى ليال  

لليل لكن من يقابل ا ،ينتفي اإلشكال ،باليوم والنهار ينتهي اإلشكال من يقابل الليل على كل حال  
 تمد  مع هو قول  و  ،إال على القول اللهم ،يرد اإلشكال ،لليل والنهار ويجعل اليوم شامال   ،بالنهار

أنه  يشكل على هذا ،ليوم عرفة وليست تابعة ليوم النحر ليلة يوم النحر تابعة   أن  عند أهل العلم 
 كيف نحل هذا اإلشكال؟ ،ال يجوز إال الرمي بعد وال الطواف

 .............ب:طال
 كيف؟
 .............طالب:

 والرمي؟
 .............طالب:

جاز له أن  ،خردم وال أُ قُ  لتي ما سئل عن شيء  اانظر األدلة العامة  ،دعنا من هذه األدلة
 ؟ما جاز أن يطوف ؟يطوف
 .............طالب:

 .اليوم شامل لليل والنهار ألن  
 .............طالب:
يجوز  ؟ما يجوز له تقديمه عليه خردم وال أُ قُ  ما سئل عن شيء   دم الطواف لكن مادام قُ  ،طيب
ويرد  ،ليوم عرفة وليست تابعة ليوم العيد ليلة النحر تابعة   :ما ينحل اإلشكال إال إذا قلنا ؟فعله

 من أعمال افيها شيئ  ال يجوز أن يعمل  ،من أعمال يوم النحر عليها أنه ال يجوز فيها فعل شيء  
فعل تُ إنما  ،كلها ال يجوز فعلها ليلة العيد ،يوم النحر ال الطواف وال السعي وال الرمي وال الحلق

 عد صالة الصبح أو بعد طلوع الشمس.ب
 األحوط أال ينحر بدنه إال بعد طلوع شك أن   وال ،بين أهل العلمالمسألة خالفية  على كل حال  

 الشمس وارتفاعها.
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 ..............طالب:
  .ابن عباس النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس ح حديثمن يصح ِ 

 .............:طالب
وقد جاز لنا أن نقدم بعض األعمال  ،نرمي قبل طلوع الشمس ألنه مادام نريد أنتبقى معارضته 

 ،وهذا ما فيه إشكال ،فيجوز لنا أن نقدم عليه الطواف ،بالرمي فطلوع الشمس مقيد   ،على بعض
  .يبقى مسألة النحر ،ويجوز ذلك ،كلهم طافوا قبل الفجر ، المتعجلون طافواألنهم  ،فيه النص

 .............طالب:
 :خر إال قالأُ دم وال قُ  وأنه ما سئل عن شيء   ،هو اإلشكال في مسألة التوسعة في ذلك اليوم ،ال
  .ا يجوز لك أن تفعل قبله ما يجوز تقديمه عليهفإذا جاز لك أن تفعل شيئ   ،«حرج وال افعل»

 .............طالب:
  .الخبر ضعيف ،الخبر ضعيفترى  ،حإذا صهذا 

 .............طالب:
 ؟ينأ

 .............طالب:
رفة يجوز يوم ع ،والرواية عند الحنابلة أنه يجوز قبل ليلة العيد ،عند الشافعية معروف   لها قول  
 .من الشيوخ المعاصرين المسألة فيها رسائل   ،ف فيه رسائلل ِ وأُ  ،السبب انعقد ألن   ؛إذا أحرم

 .............طالب:
 قاعدة عندهم ،لكن مادام انعقد السبب عندهم يجوز فعله بعد انعقاد سببه وقبل وقت وجوبه نعم،

القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل )وألف بعضهم  ،وذكر هذه من فروعهاذكرها ابن رجب، 
 إيضاح ما توهمه)من كبار المشايخ رد عليه  من المشايخ اآلخرين شيخ    عليهوردَّ  (،يوم النحر

على كل و  ،رسائل تباع متداولة (،صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره
وإن انتظر  ،أنه ال يذبح قبل الفجر وله أحوال قبل طلوع الشمس ،فالمعتمد قول الجمهور حال  

  إلى الصالة وصار وقتها كوقت األضحية فهو أحوط.
 .............طالب:

 .ذلك ال ما يسلم ،ال
  ... ِبِإْجم اع   النَّْحُر ق ْبل  اْلف ْجِر ِمْن ي ْوِم النَّْحرِ  و ال  ي ُجوزُ 

ال يجوز  ،العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهماالقاعدة الرابعة  ن  إ :يقول
كما  ،اإلحرام الذي هو سبب الوجوب قبلالهدي ، ال يجوز تقديم نحر تقديمها على سبب وجوبها

لكن بعد انعقاد سبب الوجوب وهو اإلحرام وقبل  ،لم تنعقد بعد ال يجوز التكفير عن يمين   هأن



 

 

 

 

 

9  
9 

 9 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

ومثله الكفارة في اليمين ال تجوز  ،أما بعد الوجوب هذا إجماع   ،وقت الوجوب هذا محل خالف
  .والخالف فيما بين االنعقاد مع الحنث ،اوتجوز بعد الحنث اتفاق   ،قبل انعقادها ئ وال تجز 

ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل  ،وجوبها العبادات كلها ال يجوز تقديمها على سبب :يقول
منها صيام التمتع و  :ويتفرع على ذلك مسائل ذكر منها يقول ،الوجوب أو قبل شرط الوجوب

جوز جد السبب فيفبالشروع في إحرام العمرة قد وُ  ،سببه العمرة السابقة للحج بأشهره والقران فإن  
إذا لم يام األهذا ظاهر يجوز أن يصوم الثالثة  ،عن ذلك االصيام بعده وإن كان وجوبه متأخر  

ده فيجوز الصيام بع ،يام التي في الحج يصومها في السادس والسابع والثامناألهذه الثالثة  ،يجد
 .وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره ،ا عن ذلكوإن كان وجوبه متأخر  

وأما الهدي فقد التزمه أبو  ،هو اإلحراميعني يقول بجوازه مثل الصيام بعد انعقاد السبب و  
لمشقة حفظه عليه  إلى  ؛رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشرولنا  ،الخطاب في انتصاره

الشرع خصها بالذبح. فال يسلم  ألن   ؛وعلى المشهور ال يجوز بغير أيام النحر ،يوم النحر
  اإلجماع الذي نقله.   

ْمُس ِإَذا َسَقَطْت َجبَ : وَ ُيَقالُ  {َفِإَذا َوَجَبْت ُجُنوُبَها }:  َتَعاَلى َقْوُلهُ  : الثهاِمَنةُ " اِئُط َوَجَب اْلحَ ، وَ ِت الشه
  :َقْيُس ْبُن اْلَخِطيمِ  . َقالَ ِإَذا َسَقطَ 

    مُ َأَطاَعااااااْت َبُنااااااو َعااااااْوف  َأِمياااااار ا َنَهاااااااهُ 
 

َل َوا  اااااْلِم َحتهاااااى َكااااااَن َأوه   ِجاااااِب َعاااااِن السِ 
 :َأْوُس ْبُن َحَجر   َوَقالَ  

اااااااْمُس َواْلَباااااااْدُر وَ      الْ َأَلاااااااْم َتْكِساااااااِف الشه
 

  َكَواِكاااااااااااااااااُب ِلْلَجَباااااااااااااااااِل اْلَواِجاااااااااااااااااِب  
اْلَمْوِت  . َكنهى َعنِ ة  ُجُنوِبَها َميِ تَ  َطْت َعَلىُيِريُد ِإَذا َسقَ  {َفِإَذا َوَجَبْت ُجُنوُبَها }: َتَعاَلى ْوُلهُ َفقَ  

ُقوِط َعَلى  اْسَم َّللاهِ  َفاْذُكُروا}: َتَعاَلى اْلَجْنِب َكَما َكنهى َعِن النهْحِر َوالذهْبِح ِبَقْوِلهِ ِبالس 
اِعر . َقالَ ِضِع َأْبَلُغ ِمَن التهْصِريحِ َواْلِكَناَياُت ِفي َأْكَثِر اْلَمَوا ،{َعَلْيَها   :الشه

اااااااااَباِ  َيُنْشااااااااانَ      هُ َفَتَرْكُتاااااااااُه َجاااااااااَزَر السِ 
 

  مِ ُقلهااااااااِة َرْأِسااااااااِه َواْلِمْعَصااااااااَمااااااااا َبااااااااْيَن  
  :َعْنَتَرةُ  َوَقالَ  

    َِل َوَضااااااااَرْبُت َقْرَنااااااااْي َكْبِشااااااااَها َفَتَجااااااااده 
 

 .....................................  
 َنْزِف النهْحِر َعََلَمةُ ْنِب َبْعَد ُجوُب ِلْلجَ . َواْلوُ ، َوِهَي اْْلَْرُض؛ َوِمْثُلُه َكِثير   َمْقُتوِل  ِإَلى اْلَجَداَلةِ َأْي َسَقطَ  

وِح ِمْنَها، َوُهَو َوْقُت اْْلَْكِل، َأْي َوْقُت ُقْرِب الده  لْ  ؛ ِْلَنهَهالِ  اْْلَكْ ِم َوُخُروِج الر  ِخ َوَقْطِع ِإنهَما ُتْبَتَدُأ ِبالسه
- ُعَمرُ  َقالَ  ؛ َوِلَهَذاتهْعِذيِب لِمْن َباِب ا  َذِلكَ ِْلَنه  ؛. َوَِل ُتْسَلُخ َحتهى َتْبُردَ َن الذهِبيَحِة ُثمه ُيْطَبخُ َشْيء  مِ 

ُ َعْنهُ   ُلوا اْْلَْنُفَس َأْن َتْزَهقَ -َرِضَي َّللاه   .: َِل َتَعجه
ْنَساُن  َتِحب  َأنْ . َوُكل  اْلُعَلَماِء َيسْ َأْمر  َمْعَناُه النهْدبُ  {َفُكُلوا ِمْنَها }: َتَعاَلى : َقْوُلُه التهاِسَعةُ  َيْأُكَل اإلِْ

 ".َوِفيِه َأْجر  َواْمِتَثال   ِمْن َهْدِيهِ 
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 .األصل في األمر الوجوب على أن   وأوجبه أهل الظاهر بناء  
 :بهاِس ْبُن ُشَرْيح  َأُبو اْلعَ  الَ . َوقَ مَ ِمْن َهْدِيِهْم َكَما َتَقده ِإْذ َكاَن َأْهُل اْلَجاِهِليهِة َِل َيْأُكُلوَن "

 ُسَريج.
ْطَعاُم ُمْسَتَحبهانِ اْْلَْكلُ  :جَريْ سُ َأُبو اْلَعبهاِس ْبُن  َوَقالَ  ِهَما َشاءَ أَ ِتَصاُر َعَلى ، َوَلُه اِِلقْ  َواإلِْ . يِ 
اِفِعي   َوَقالَ  ْطَعاُم َواِجب  اْْلَْكُل ُمسْ   :الشه َجِميَعَها َلْم َكَل أَ ْجَزاُه َوِإْن َعَم َجِميَعَها أَ ، َفِإْن َأطْ َتَحبٌّ َواإلِْ
ا، ُيْجزِهِ  َماِء َفََل  ؛ َفَأمهاَوَهَذا ِفيَما َكاَن َتَطو ع  اْن َيْأُكَل مِ أَ َيُجوُز  َواِجَباُت الدِ  َم َحْسَبَما َتقَ  ْنَها َشْيئ  ده
  .َبَياُنهُ 

َقْوُلُه   :الطهَبِري  وَ ُمَجاِهد  َوِإْبَراِهيُم  َقالَ  {َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعَتره  }: َتَعاَلى َقْوُلهُ  : اْلَعاِشَرة
اِئُل. ُيَقالُ  {َوَأْطِعُموا } اُجُل َيقْ : َقَنَع الره َأْمُر ِإَباَحة . َواْلَقاِنُع السه وِن ِفي ، ِبَفْتِح الن  َألَ ِإَذا سَ  ِنُع ُقُنوع 

 ،لْ ى ِبُبْلَغِتِه َوَلْم َيْسأَ نَ َف َواْسَتغْ َذا َتَعفه ، إِ َفُهَو َقِنع  ْقَنُع َقَناَعة  ، يَ َوَكْسِرَها ِفي اْلُمْسَتْقَبلِ اْلَماِضي 
ِل َقْولُ ِمَن اْْلَ وَ  .َقاَلُه اْلَخِليلُ  ،َوَقَنع ا َوَقَنَعان ا ، َقَناَعةِمْثُل َحِمَد َيْحَمدُ  مهاخِ  وه   :الشه

    َلَماااااااااااُل اْلَمااااااااااْرِء ُيْصااااااااااِلُحُه َفُيْغِنااااااااااي
 

  َأَعاااااااااااق  ِماااااااااااَن اْلُقُناااااااااااو ِ  َمَفااااااااااااِقَرهُ  
يتِ  َوَقالَ   كِ  ُف َوَتْرُك َضا َوالتهَعف  ، َوِهَي الر ِ َناَعةِ ُقُنوَ  ِبَمْعَنى اْلقَ ِمَن اْلَعَرِب َمْن َذَكَر الْ  :اْبُن السِ 

 .لِ َخاِلف  ِلْْلَوه ْعَنى َهَذا مُ َومَ  (عَ َوَأْطِعُموا اْلَقنِ َأ )َأنهُه َقرَ  َأِبي َرَجاء   . َوُرِوَي َعنْ اْلَمْسَأَلةِ 
 .ر وحاذرذِ وهي أبلغ من قانع مثل ح   ،صيغة مبالغة اْلق ِنع  
ِئَل  َك َيْطُلُب َما ِعْنَدَك، َسايُف بِ ِذي َيطِ ُهَو اله . َوَأمها اْلُمْعَتر  فَ ُجُل َفُهَو َقِنع  ِإَذا َرِضيَ : َقَنَع الره ُيَقالُ 

: َحَسنِ َواْلَحَسُن ْبُن َأِبي الْ   َواْلَكْلِبي  ْبَراِهيمُ َوُمَجاِهد  َوإِ ُمَحمهُد ْبُن َكْعب  اْلُقَرِظي   َوَقالَ . ات  َكاَن َأْو َساكِ 
  :ُزَهْير   . َقالَ ُمْعَتِرُض ِمْن َغْيِر ُسَؤال  اْلُمْعَتر  الْ 

    مُ يهِ َعَلااااااى ُمْكِثااااااِريِهْم ِرْزُق َمااااااْن َيْعَتاااااارِ 
 

اااااااَماَحُة َواَوِعْناااااااَد     لُ ْلَباااااااذْ اْلُمِقلِ ااااااايَن السه
َأنهُه َقَرَأ  اْلَحَسنِ  ُرِوَي َعنِ . وَ ره الزهاِئرُ اْلَفِقيُر، َواْلُمْعتَ  اْلَقاِنعَ ُت َأنه َأْحَسُن َما َسِمعْ  :َماِلك   َوَقالَ  

. ُيَقالُ َومَ  (َواْلُمْعَتِري ) َض ِلَما عِ َعرهُه َوَعره َراُه وَ َواْعتَ : اْعَترهُه ْعَناُه َكَمْعَنى اْلُمْعَترِ  ْنَدُه اُه ِإَذا َتَعره
اس َذَكَرهُ  ،َطَلَبهُ  َأوْ    ".النهحه

ا و أ ْطِعُموا اْلق  }الحاجة  و اْلُمْعت رَّ  اْلق اِنع  يجمع  على كل حال    .لمحتاجأطعموا ا {ْعت ر  اِنع  و اْلمُ ف ُكُلوا ِمْنه 
ا م ،والهدية ال تكون للفقير ،ايستحبون أن يأكل ويهدي ويتصدق أثالث   -على ما تقدم-وأهل العلم 

فهم ثالثة  ،االهدية للقريب أو الصديق وإن كان غني   ،يعني يتصدق على الفقير ،يهدي للفقير
ِقير   اْلب اِئس   و أ ْطِعُموا}آخر  وفي موضع   ،اوالمذكور في اآلية ثالثة أيض   [ 28الحج: ]سورة {اْلف 

جاء الحث والشك أنه  ،لكن إذا جاز األكل جاز اإلهداء من باب أولى ،فيه ذكر للهديةوليس 
 .على الهدية في غير هذا الموقع
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نما ، ولو أنه لم يهد منها وإهدى منهاتصدق منها ويُ فعموم أهل العلم يستحبون أن يؤكل منها ويُ  
 ؛ضمن حق الفقراء منها ولم يتصدق منها بشيء   ولو أكلها كلها ولم يهدِ  ،أكل وتصدق أجزأت

 .تقدم ذكره ،به ألنه مأمور  
َ ُلُحوُمَها َوَِل ِدَماُؤَها َوَلِكنْ  }: َتَعاَلى َقْوُلهُ " َرَها َلُكْم ِلُتكَ ى ِمْنُكْم َكذَ َيَناُلُه التهْقوَ  َلْن َيَناَل َّللاه بِ ُروا ِلَك َسخه

َ َعَلى َما َهَداُكْم  ِر اْلُمْحِسِنينَ َّللاه   .[37]سورة الحج:{ َوَبشِ 
 :ِفيِه َخْمُس َمَساِئلَ 

َ ُلُحوُمَها }: َتَعاَلى : َقْوُلهُ اْْلُوَلى ُجوَن اِهِليهِة ُيَض َكاَن َأْهُل اْلجَ : اس  اْبُن َعبه  َقالَ  {َلْن َيَناَل َّللاه رِ 
، َتَعاَلى ْلَباِرِئ َيَتَعلهُق ِبا النهْيُل َِل . وَ  اْْلَيةُ َنَزَلتِ فَ ُلوا َذِلَك َيْفعَ  ، َفَأَراَد اْلُمْسِلُموَن َأنْ اِء اْلُبْدنِ اْلَبْيَت ِبِدمَ 

 ".ر ا َمَجاِزيًّا َعِن اْلَقُبولِ َوَلِكنهُه َعبهَر َعْنُه َتْعِبي
أهل الجهل يلطخون بعض الجدران  ،عند بعض الجهال المسملين وال يزال هذا العمل موجود  

ها ال يجوز فعل ،عن الجاهلية موروثة   وال شك أن هذه بدعة   ،بدماء األضاحي والهدايا وما أشبهها
 .بحال

ُحوَمَها َلْن َيْقَبَل لُ  :اْبُن ِعيَسى . وقالهِ َلْن َيْصَعَد ِإَليْ  :اْبُن َعبهاس   . َوَقالَ ْلَمْعَنى: َلْن َيِصَل ِإَلْيهِ او "
َفُع ِإَلْيِه ِلَك الهِذي َيْقَبُلُه َوُيرْ ْجُهُه، َفذَ ِبِه وَ  دَ َوَِل ِدَماَءَها، َوَلِكْن َيِصُل ِإَلْيِه التهْقَوى ِمْنُكْم؛ َأْي َما ُأِري

يه ِبا اْْلَْعَمالُ  َماِإنه » :؛ َوِمْنُه اْلَحِديثُ َوَيْسَمُعُه َوُيِثيُب َعَلْيهِ  َ( َو) َءةُ َواْلِقَرا .«اتِ لنِ   (َيَناُلهُ )َلْن َيَناَل َّللاه
  ".ومِ َنَظر ا ِإَلى الل حُ  ؛ِبالتهاِء ِفيِهَما َيْعُقوبَ  ِباْلَياِء ِفيِهَما. َوَعنْ 

 ..............:طالب
 .الضمير يعود إلى الهدي واألضاحي ،ال، ال، يعني دمه هو

 ..............:طالب
حاديث فإيراد اآليات واأل ،هذا شأنه آخرفا ا أو مستخف  وإن كان مستهتر   ،ال يؤاخذ إذا كان جاهال  

 .بذلك ال يجوز في غير مواردها من عالم  
 ..............:طالب

َ ُلُحوُمَها َوَِل  َلنْ }ا عن القبول النيل ا مجازي  ولكنه عبر عنه تعبير    فعل  بهو  هذا ما {َها ِدَماؤُ َيَناَل َّللاه
أويل فت ،نسب إلى اللحوم والدماء هو الفاعلهذا يُ  ،نحتاج إلى تأويله -وعال جلَّ -نسب إلى هللا يُ 

ا هذا لكن يسمى حقيقة أو مجاز   ،ما يتعلق بالمخلوق ما فيه إشكال إذا امتنع المعنى الحقيقي
  .محل خالف

َرَها َلُكمْ  }: َتَعاَلى الثهاِنَيُة: َقْوُلهُ " ا ِمْن َتْصِريِفَها َوَتْمِكيِننَ  َعَلْيَنا ِبَتْذِليِلَها -َنهُ ُسْبَحا–ِمْنُه   {َكَذِلَك َسخه
َلى َهُر إِ ُموَر َلْيَسْت َعَلى َما َتظْ ُد َأنه اْْلُ  اْلَعبْ َذِلَك ِلَيْعَلمَ  ؛َأْقَوى ِمنها َأْعَضاء  َوِهَي َأْعَظُم ِمنها َأَبَداَنا وَ 

ِغيُر اْلَكِبيرَ ، َفَيْغِلبُ يرُ  اْلَقدِ ِريُدَها اْلَعِزيزُ ا يُ ، َوِإنهَما ِهَي ِبَحَسِب مَ اْلَعْبِد ِمَن التهْدِبيرِ  َلَم ِلَيعْ  ؛ الصه
اُر َفْوَق ِعَباِدهِ  ُ اْلَواِحُد اْلَقهه   .اْلَخْلُق َأنه اْلَغاِلَب ُهَو َّللاه
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َ َعَلى َما َهَداُكمْ  } :َتَعاَلى َقْوُلهُ  : الثهاِلَثة ِمَن اْْلَيِة  ِمِه َعَلْيَهاَذَكَر ُسْبَحاَنُه ِذْكَر اسْ  { ِلُتَكبِ ُروا َّللاه
 -َمرَ اْبُن عُ  َكانَ وَ . َنا التهْكِبيرَ َوَذَكَر هُ  ،{َفاْذُكُروا اْسَم َّللاهِ َعَلْيَها }: -َعزه ِمْن َقاِئل   -َقْبَلَها َفَقاَل 

ُ َعْنُهَما  -ِههِ ِفقْ ؛ َوَهَذا ِمْن  َأْكَبرُ  َوَّللاهُ ْسِم َّللاهِ : ِباَهْدَيُه َفَيُقولُ ِإَذا َنَحَر َيْجَمُع َبْيَنُهَما  -َرِضَي َّللاه
ُ َعْنهُ َرِضيَ  ِحيِح َعنْ - َّللاه ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ َص - َضحهى َرُسوُل َّللاهِ  :َقالَ  َأَنس   . َوِفي الصه  -لهى َّللاه
، َوَسمهى اع ا َقَدَمُه َعَلى ِصَفاِحِهمَ ْيُتُه َواِض ، َوَرأَ هِ َرَأْيُتُه َيْذَبُحَها ِبَيدِ : وَ ْيِن َأْمَلَحْيِن َأْقَرَنْيِن. َقالَ ِبَكْبشَ 
 ".َوَكبهرَ 

  .والتكبير سنة ،شرط لحل الذبيحة ل، بوإن كانت التسمية واجبة ،يجمع بينهما
ََلةِ ُمَتَعيِ َنة   التهْسِمَيةُ  :َأُبو َثْور   ؛ َفَقالَ اُء ِفي َهَذاَوَقِد اْخَتَلَف اْلُعَلمَ " َماِء لَ َكافهُة اْلعُ ؛ وَ  َكالتهْكِبيِر ِفي الصه

. زَ َراَد ِبِه التهْسِمَيَة َجاَوأَ  َتَعاَلى ِء َّللاهِ . َفَلْو َقاَل ِذْكر ا آَخَر ِفيِه اْسم  ِمْن َأْسَماَعَلى اْسِتْحَباِب َذِلكَ 
ُ َأْكَبُر َفَقطْ  ِن َفَلْو َلْم ُيِرِد التهْسِمَيَة َلْم َيْجِز عَ   اْبُن َحِبيب   ه؛ َقالَ َِل ِإَلَه ِإِله َّللاهُ َأْو  ،َوَكَذِلَك َلْو َقاَل: َّللاه

اِفِعي   ؛ َقالَ التهْسِمَيِة َوَِل ُتْؤَكلُ  َكافهُة اْلُعَلَماِء ِمْن  َوَكرِهَ   :َوُمَحمهُد ْبُن اْلَحَسنِ  ،الشه
ََلَة  َوَغْيُرُهمُ   َأْصَحاِبَنا ُ َعَلْيِه َص -َعَلى النهِبيِ  الصه  "،َأْو ِذْكَرهُ  ي الذهْبحِ لتهْسِمَيِة فِ اِعْنَد  -َسلهمَ وَ لهى َّللاه

 وال -عليه الصالة والسالم-نبي ال يجوز تشريك غيره به ال ال   -وعال جلَّ -هلل  هذا خالص   ألن  
 غيره.

ُ َوْحَدهُ : َِل ُيْذَكرُ َوَقاُلوا" اِفِعي   َوَأَجازَ .  ُهَنا ِإِله َّللاه ََل  الشه ُ َعَلْيهِ َص -ِبيِ  َة َعَلى النه الصه  -َوَسلهمَ  لهى َّللاه
 .ِعْنَد الذهْبحِ 

ي : َذَهَب اْلُجْمُهوُر ِإَلى َأنه الرهاِبَعةُ  ْل : اللهُهمه تَ َقْوَل اْلُمَضحِ  َأُبو  َكرَِه َذِلكَ وَ . َجاِئز   نِ يمِ َقبه
ُة  ؛َحِنيَفةَ  ِحيُح َعنْ َواْلُحجه َّللاهِ  ُثمه َقاَل ِباْسمِ  : ، َوِفيهِ - َعْنَهاَرِضَي َّللاهُ   َعاِئَشةَ  َعَلْيِه َما َرَواُه الصه

ْل ِمْن ُمَحمهد  َوآِل ُمَحمهد  َوِمْن ُأمهِة ُمَحمهد  ثُ  َواْسَتَحبه َبْعُضُهْم َأْن َيُقوَل َذِلَك  .ى ِبهِ مه َضحه اللهُهمه َتَقبه
 ِ ِميُع اْلَعِليمُ }  اْْلَيةِ ِبَنص  ْل ِمنها ِإنهَك َأْنَت السه َقْوَلُهْم:  َماِلك   َوَكرِهَ   [.127البقرة: رة]سو  .{ َربهَنا َتَقبه

ُة لَ  ،َواْلَحَسنُ  َناِمْن َأْصَحابِ  ِبيب  اْبُن حَ  . َوَأَجاَز َذِلكَ اللهُهمه ِمْنَك َوِإَلْيَك، َوَقاَل: َهِذِه ِبْدَعة   ُهَما َواْلُحجه
ُ َعلَ له َص -ي  : َذَبَح النهبِ َقالَ  َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاهِ  َعنْ  َأُبو َداُودَ  َما َرَواهُ  ِح َيْوَم الذهبْ  -ْيِه َوَسلهمَ ى َّللاه

َهُهَما َقالَ ْيِن َمْوُجوَءْيِن َأْمَلَحْينِ َكْبَشْيِن َأْقَرنَ  َماَواِت ِإنِ ي  }: ، َفَلمها َوجه ْهُت َوْجِهَي ِللهِذي َفَطَر السه َوجه
ا ُل اْلُمْسِلِمينَ  }ه:  ِإَلى َقْولِ َوَقَرأَ  { َواْْلَْرَض َحِنيف  ْنَك َوَلَك اللهُهمه مِ   {80،79نعام:سورة اْل ] {َوَأَنا َأوه

ِتِه ِباْسِم َّللاهِ  ُمَحمهد   َعنْ  ُ َأْكَبُر، ُثمه َذَبحَ َوُأمه  َلْم َيِصحه ُلْغُه َهَذا اْلَخَبُر، َأوْ َلْم َيبْ  اِلك امَ  َ َعل  َفلَ  . َوَّللاه
 ". َأْعَلمُ . َوَّللاهُ َعة  نهُه ِبدْ  َقْوُلُه: إِ . َوَعَلى َهَذا َيُدل  ْو َرَأى اْلَعَمَل ُيَخاِلُفهُ ، أَ ِعْنَدهُ 

اللهم إال إذا كان  ،اأبد   ،بدعة وقد بلغه الخبر :ما يتصور من نجم السنن اإلمام مالك أنه يقول
 -عليه الصالة والسالم-بي الن   ،يقدم عمل أهل المدينةهو و  ،عمل أهل المدينة على خالفه

أملحين شعرهما  ،موجوءين يعني خصيين ،منهما قرنان ضحى بكبشين أقرنين يعني لكل واحد  
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 ،ل الموجودفهما من أكم ،ثمينين :وفي أخرى  ،سمينين :في رواية   ،مختلط بين السواد والبياض
  .يحرص على أن تكون أضحيته كذلكأن اإلنسان فعلى 
 .............:طالب

 .ليطيب لحمهما ما فيه شكما المانع؟ 
ِر اْلُمْحِسِنينَ }: َتَعاَلى َقْوُلهُ  :اْلَخاِمَسةُ " مَ ؛ َحْسَبَما َتقَ اْْلَْرَبَعةِ  ي اْلُخَلَفاءِ فِ  َزَلْت ُرِوَي َأنهَها نَ  {َوَبشِ   ده

  .ِفي ُكلِ  ُمْحِسن   ومَ . َفَأمها َظاِهُر اللهْفِظ َفَيْقَتِضي اْلُعمُ ِفي اْْلَيِة الهِتي َقْبَلَها
َ ُيَداِفُع َعِن الهِذيَن آَمُنوا ِإنه َّللاهَ  }: َتَعاَلى َقْوُلهُ  ]سورة الحج:  {ور   َخوهان  َكفُ  َِل ُيِحب  ُكله ِإنه َّللاه
38]" 

ِر اْلُمْحِسِنينَ }هنا جاء قوله حسبما تقدم في اآلية التي قبلها ومن   .{َوَبشِ 
 ...............:طالب

ألنهم  ؛وبشر المخبتين الذين هم المحسنون الذين سيأتي ذكرهم يبشرهم في األمرين وبالوصفين
 .اتصفوا باإلخبات وباإلحسان

اُر وَ َوآَذاُهُم ا ِبَمكهةَ  مها َكُثُرواُرِوَي َأنهَها َنَزَلْت ِبَسَبِب اْلُمْؤِمِنيَن لَ " َهاَجَر َمْن َهاَجَر ِإَلى ْلُكفه
اِر وَ ُه ِمَن اَأْن َيْقُتَل َمْن َأْمَكنَ  َمكهةَ  َأَراَد َبْعُض ُمْؤِمِني ،اْلَحَبَشةِ  َأْرضِ  ؛ لَ ْغَتاَل َوَيْغِدَر َوَيْحَتايَ ْلُكفه

َنَهى َأْفَصَح َنْهي  وَ  ،َداَفَعةِ ِباْلمُ  -هُ ُسْبَحانَ –. َفَوَعَد ِفيَها {َكُفور  }: َيُة ِإَلى َقْوِلهَفَنَزَلْت َهِذِه اْْل 
 . اْلِخَياَنِة َواْلَغْدرِ  َعنْ 

ِه ِبَقْدِر َغْدَرتِ  ْنَد اْسِتهِ ِر ِلَواء  عِ ْلَغادِ ُيْنَصُب لِ  ؛ َوَأنههُ التهْشِديُد ِفي اْلَغْدرِ  (لِ اْْلَْنَفاَوَقْد َمَضى ِفي )
يَماُن َتَمكه َقُهْم َحتهى يَ يَن ِبَأْن ُيِديَم َتْوِفيَوِقيَل: اْلَمْعَنى َيْدَفُع َعِن اْلُمْؤِمنِ   .َهِذِه َغْدَرُة ُفََلن   :ُيَقالُ  َن اإلِْ

اُر َعلَ ِمْن ُقُلوِبِهمْ  وا ى َِل يَ ته اه  َفَيْعِصُمُهْم حَ َجَرى ِإْكرَ  ؛ َوِإنْ ى ِإَماَلِتِهْم َعْن ِديِنِهمْ ، َفََل َتْقِدَر اْلُكفه ْرَتد 
ُ ، َوِإْن فَ ر  ُمْؤِمن ا َناِدر  ْتُل َكافِ  قَ . ُثمه ةِ ْم ِباْلُحجه : َيْدَفُع َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِبِإْعََلِئهِ ِبُقُلوِبِهْم. َوِقيلَ  َيْدَفُع َّللاه

 . َأْن َقَبَضُه ِإَلى َرْحَمِتهِ َعْن َذِلَك اْلُمْؤِمِن بِ 
و . َوَقَرأَ َوَلْوَِل ِدَفاُ (ُيَداِفُع( ) ) َناِفع   َوَقَرأَ   .ْفُع(َلْوَِل دَ )وَ  ،َيْدَفُع( ) َكِثير   َواْبنُ  َأُبو َعْمر 
اَقْبُت َفُع؛ ِمْثُل عَ َوُيَداِفُع ِبَمْعَنى َيدْ  .(، ) َوَلْوَِل َدْفُع َّللاهِ (ُيَداِفعُ  ) َواْلِكَساِئي   ،َوَحْمَزةُ  ،َعاِصم   َوَقَرأَ 

 ".؛ َواْلَمْصَدُر َدْفع اَّللاهُ ، َوَعاَفاُه اللِ صه 
اء األصل في هذا البن ،المعاقبة تكون بين طرفين ،الدافعة ،يعني األصل في هذا المبنى المفاعلة

 ،لكن في مثل هذا يدافع فهو مدافعة ،أن يكون بين طرفين كالمضاربة والمخاصمة بين طرفين
سافر فالن هل تكون بين طرفين؟ إذا  :إذا قيل شكال كالمسافرةواحد بال إ ومدافعة من طرف  

فاألصل بهذا  ،واحد عاقبة بين طرفين؟ طرف  فالن اللص معاقبة هل تكون هذه المعاقب  :قيل
 .وخرج عنه ما خرج من األبنية ،الوزن أن يكون بين طرفين

ا الزهْهَراِوي   َوَحَكى"   ا.َب ِحَساب  َكَحس ،عَ َدُر َدفَمْص  (َأنه ) ِدَفاع 
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َ َعَلى نَ ُأِذَن ِللهِذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأنهُهْم ُظِلُموا َوِإنه  } :َتَعاَلى  َقْوُلهُ   .[93]سورة الحج:  {ير  ْصِرِهْم َلَقدِ  َّللاه
  :ِفيِه َمْسَأَلَتانِ 

  ُيَداِفُع َعِن الهِذينَ ِإنه َّللاهَ } :ِلهِ اُن َقوْ : َهَذا َبيَ ِقيلَ  {ُأِذَن ِللهِذيَن ُيَقاَتُلونَ }: َتَعاَلى : َقْوُلهُ اْْلُوَلى
اِر ِبَأْن ُيِبيَح َلُهُم الْ  {آَمُنوا ، َأْي ُأِذنَ وَ ؛ َيْنُصَرُهمْ وَ  ِقَتالَ َأْي َيْدَفُع َعْنُهْم َغَواِئَل اْلُكفه ِللهِذيَن  ِفيِه ِإْضَمار 

اكُ  َوَقالَ  .فِ ْلَمْحُذو َعَلى اَيْصُلُحوَن ِلْلِقَتاِل ِفي اْلِقَتاِل؛ َفُحِذَف ِلَدَِلَلِة اْلَكََلِم  حه َن اْسَتْأذَ  :الضه
ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ َص -َأْصَحاُب َرُسوِل َّللاهِ  اِر إِ ِفي ِقَتاِل اْلكُ  -لهى َّللاه ِإنه َّللاهَ } َفَأْنَزَل َّللاهُ  ؛ِبَمكهةَ  ْذ آَذْوُهمْ فه

ِلُكلِ  َما  َوَهَذا َناِسخ   .{ُهْم ُظِلُمواُلوَن ِبَأنه َن ُيَقاتَ ُأِذَن ِللهِذي} َنَزَلْت َفَلمها َهاَجَر  ،{َِل ُيِحب  ُكله َخوهان  َكُفور  
لُ َصْفح  و ِفي اْلُقْرآِن ِمْن ِإْعَراض  َوَتْرك   . الِ ي اْلِقتَ  آَية  َنَزَلْت فِ . َوِهَي َأوه

. اْلَمِديَنةِ  ِإَلى  -لهمَ َعَلْيِه َوسَ  ى َّللاهُ َصله - َرُسوِل َّللاهِ ْنَد ِهْجَرِة َنَزَلْت عِ  : َواْبُن ُجَبْير   ،اْبُن َعبهاس   َقالَ 
ُ َعَلْيِه َوَسله َص - النهِبي  َلمها ُأْخِرجَ  :َقالَ  اْبِن َعبهاس   النهَساِئي  َوالتِ ْرِمِذي  َعنِ  َوَرَوى   -مَ لهى َّللاه

ُأِذَن ِللهِذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأنهُهْم  }: َتَعاَلى   َّللاهُ ؛ َفَأْنَزلَ ْم َلَيْهِلُكنه ُجوا َنِبيههُ َأْخرَ  : َأُبو َبْكر   َقالَ  َمكهةَ  ِمنْ 
َ َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِدير َحِديث   َفَقاَل: َهَذا .َلَقْد َعِلْمُت َأنهُه َسَيُكوُن ِقَتال   :َأُبو َبْكر   َفَقالَ  {   ُظِلُموا َوِإنه َّللاه

َسِعيِد ْبِن  َعنْ  ،َبِطينِ م  الْ ُمْسلِ  َعنْ  ،اْْلَْعَمشِ  َعنِ  ،ُسْفَيانَ  ، َعنْ َوَقْد َرَوى َغْيُر َواِحد   .َحَسن  
 ".اْبِن َعبهاس   : َعنِ َلْيَس ِفيهِ و ، ُمْرَسَل   ُجَبْير  

 ماذا قال عندك؟ ،وإرسالهفي وصله  يعني مختلف  
 ..............:طالب

 .ي، انظر صحيح الترمذإليه أحال يفي نفس الموضع الذ
 ..............:طالب

 أحكامه المنقولة؟ أم يلى نفس صنيع األلباني صحيح الترمذرجعت إ
 ..............:طالب

 .رجع إلى كتب الشيخ نفسهفي هذه الحالة يُ  ،ال ،ال
 ..............:طالب

 ،مثل هذا صححيالشيخ  ،مثل هذا صح حالشيخ يصح ،ال ،رجع إلى كتب الشيخ نفسهيُ  ،ال
حسن  :قالي الترمذ ؟رجعت للترمذي ماذا قال !حسن :لكن قوله ،يصحح مثل هذاي والترمذ
 ؟ألنه صحح مثل هذا مع وجود مثل هذا االختالف ؛صحيح

َباَحَة ِمَن الشه  : ِفي َهِذِه اْْلَيِة َدِليل  َعَلى َأنه الثهاِنَيةُ  " َن َمْعَناُه َقْوَلُه: ُأذِ ِْلَنه  ؛ِزَلةِ ِلْلُمْعتَ  ِخََلف ا ،ْر ِ اإلِْ
َباَحِة ُكلِ  َمْمُنو   َوُهَو َلْفظ  َمْوُضو   ِفي الل غَ  ،ُأِبيحَ  َم َهذَ ْد َتقَ َوقَ  .ِة إلِ َغْيِر ( وَ َمْعَنى ِفي ) اْلَبَقَرةِ ا الْ ده

. َوُقِرَئ َأْي ُيَقاِتُلوَن َعُدوهُهمْ  ِر التهاءِ سْ ُلوَن ِبكَ . ُيَقاتِ ( ِبَفْتِح اْلَهْمَزِة؛ َأْي َأِذَن َّللاهُ ) َأِذنَ . َوُقِرَئ َمْوِضع  
َأْي  {ِبَأنهُهْم ُظِلُموا }: َقال . َوِلَهَذاونَ ُمْؤِمنُ ْشِرُكوَن َوُهُم الْ ؛ َأْي ُيَقاِتُلُهُم اْلمُ ( ِبَفْتِح التهاءِ َقاَتُلونَ ) يُ 

  .ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهمْ 
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ُ  َأْن َيُقوُلوا رَ ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم ِبَغْيِر َحق   ِإِله الهِذيَن  }: َتَعاَلى  َقْوُلهُ  اَس َلْوَِل َدْفُع َّللاهِ النه وَ ب َنا َّللاه
َمْت َصَواِمُع َوِبَيع  َوَصَلَوات  َوَمَساِجُد ُيذْ   َّللاهُ  َكِثير ا َوَلَيْنُصَرنه َها اْسُم َّللاهِ َكُر ِفيَبْعَضُهْم ِبَبْعض  َلُهدِ 

َ َلَقِويٌّ َعِزيز  مَ   .[40]سورة الحج:  {ْن َيْنُصُرُه ِإنه َّللاه
 ".َمَساِئلَ  ِفيِه َثَماِني

 ..............:طالب
هم في مكة مظلومون  ،مون و كانوا في مكة الشك أنهم مظل ،لموااإلذن لهم بسبب أنهم ظُ 

لكن لما  ،عنهم والصفحمروا باإلعراض وأُ  ،نعوا من قتالهمومُ  ،سلط عليهم الكفارمستضعفون تُ 
لك هو مجرد إذن في هذه المرحلة ثم بعد ذ ،أذن لهم بالقتال -عليه الصالة والسالم-بي هاجر الن  

اَر َواْلُمَناِفِقينَ }مروا أُ    َجَهنهمُ  مْ َوَمْأَواهُ  ۚ   َعَلْيِهمْ  َواْغُلظْ  َيا َأي َها النهِبي  َجاِهِد اْلُكفه
 
 {يرُ اْلَمِص  َوِبْئَس  ۚ

 .جاء األمر الصريح المشدد في هذا [9]سورة التحريم:
 ؟سبع   أم ثمان  

.طالب:   ثمان 
 ؟ أم ثمان  عندك رأس المسألة فيه سبع مسائل 

.  طالب: ثمان 
 يالقرطبي ذكر ثمان ،المسائل عدتها ثمان   ،لكن الذي في الكتاب سبع يةهي المسائل ثمان

 .هو من اختالف النسخ وعلى كل حال   ،لكن أصل الكتاب يقول فيه سبع مسائل ،مسائل
 ..............:طالب

 .فيه المسألة الثامنة ،كيف سبع؟ ال
 ..............:طالب

  ية.فيه سبع مسائل والمسائل ثمان :قال
 : َمَساِئلَ  ِفيِه َثَماِني"

: ُجوا ِلَقْوِلِهمْ نهَما ُأْخرِ إِ ؛ وَ َما ُظِلُموا ِبهِ ُد َهَذا َأحَ  {الهِذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهمْ  } :َقْوُلُه َتَعاَلى : اْْلُوَلى
ُ َوْحَدهُ  ، ِسيَبَوْيهِ  ؛ َقالَ  ِلَقْوِلِهْم َرب َنا َّللاهُ ؛ َأْي َلِكنْ ع   ُمْنَقطِ اْسِتْثَناء   { ِإِله َأْن َيُقوُلوا َرب َنا َّللاهُ }. َرب َنا َّللاه

ُرَها مَ َتُكوَن ِفي َمْوِضِع َخْفض   نْ َيُجوُز أَ  اْلَفرهاءُ  َوَقالَ  َأِبي  ُهَو َقْولُ وَ  ،َلى اْلَباءِ عَ وَدة  ْردُ ، ُيَقدِ 
اجِ  َأْي ؛ َّللاهُ  اِله ِبَأْن َيُقوُلوا َرب نَ ْيِر َحق   إِ ِهْم ِبغَ : الهِذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَيارِ َواْلَمْعَنى ِعْنَدهُ  ،ِإْسَحاَق الزهجه

 :ْفض  َبَدِل  ِمْن َقْوِلهِ ِفي َمْوِضِع خَ  {ِرُجواالهِذيَن ُأخْ }. وَ ْخَرَجُهْم َأْهُل اْْلَْوَثانِ ، أَ يِدِهمْ ُأْخِرُجوا ِبَتْوحِ 
  .{ِللهِذيَن ُيَقاَتُلونَ  }

ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ َص -اُؤَنا َكاَن َرُسوُل َّللاهِ َقاَل ُعَلمَ  :اْبُن اْلَعَرِبي ِ  : َقالَ الثهاِنَيةُ  َقْبَل َبْيَعِة اْلَعَقَبِة  -لهى َّللاه
َماءُ َوَلْم ُتَحله َلُه ال ،َلْم ُيْؤَذْن َلُه ِفي اْلَحْرِب  ْبِر َعَلى اْْلََذى  ،دِ  َعاِء ِإَلى َّللاهِ َوالصه ِإنهَما ُيْؤَمُر ِبالد 
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ْفِح َعِن اْلَجا َة َعَشَرِة َأْعَوام  َوالصه ةِ ِهِل ُمده َقاَمِة ُحجه ِ َتَعا ؛ إلِ ، َوَوَفاء  ِبَوْعِدِه الهِذي اْمَتنه َلى َعَلْيِهمْ َّللاه
ِبيَن َحتهى َنْبَعَث َرُسوِل  }: ِبِه ِبَفْضِلِه ِفي َقْوِلهِ  َوَما َفاْسَتَمره النهاُس ِفي الط ْغَياِن   .{َوَما ُكنها ُمَعذِ 

 ".ِبَواِضِح اْلُبْرَهانِ به اْسَتَدل وا 
لُّوا ِبو اِضِح  م ا اْست د   .اْلُبْره انِ و 

ْوِمِه َبَعُه ِمْن قَ َمِن اته  َقِد اْضَطَهَدْت  ُقَرْيش   ، َوَكاَنْت ِبَواِضِح اْلُبْرَهانِ َوَما اْسَتَدل وا "
َفره ِإَلى  ِمْنُهْم َمنْ فَ ؛ ِدِهمْ َوَنَفْوُهْم َعْن ِبََل  ،َحتهى َفَتُنوُهْم َعْن ِديِنِهمْ  ،اْلُمَهاِجِرينَ  َ ِمن

. َفَلمها َبَر َعَلى اْْلََذىُهْم َمْن َص َوِمنْ   ،اْلَمِديَنةِ  َوِمْنُهْم َمْن َخَرَج ِإَلى ،اْلَحَبَشةِ  َأْرضِ 
وا َأْمَرهُ  ،َعَلى َّللاهِ َتَعاَلى ُقَرْيش   َعَتْت   َن ِبهِ ، َوَعذهُبوا َمْن آمَ -ََلمُ ْيِه السه َعلَ  -ُه َوَكذهُبوا َنِبيه  ،َوَرد 

َدُه  َق َنِبيهُه َوَعَبَدهُ َوَوحه ِلَرُسوِلِه ِفي اْلِقَتاِل  ِذَن َّللاهُ ، أَ ِديِنهِ بِ َواْعَتَصَم  -ََلمُ َعَلْيِه السه -، َوَصده
 :ِإَلى َقْوِلهِ  {ُهْم ُظِلُمواَتُلوَن ِبَأنه َن ُيَقاُأِذَن ِللهِذي} ، َوَأْنَزلَ ِِلْنِتَصاِر ِممهْن َظَلَمُهمْ َواِِلْمِتَناِ  َوا

  {.اْْلُُمورُ }
ْلَجَأُه الهِذي أَ  اْلُمْكَرِه ِإَلى َن اْلُمْلَجأِ ُجوِد مِ ِنْسَبَة اْلِفْعِل اْلَموْ  : ِفي َهِذِه اْْلَيِة َدِليل  َعَلى َأنه الثهاِلَثةُ 
َ َتَعاَلى َنَسبَ  ؛َوَأْكَرَههُ  ارِ  ِْلَنه َّللاه ْخَراَج ِإَلى اْلُكفه  ".اإلِْ

السبب في خروجهم األذى من  أن   صحيح   ،الخروج منهم ،هم الذين خرجوا ،والخروج منهم
 .لى الخروج، ألجؤوهم إفكأنهم أخرجوهم ،الكفار

ِذيَن ِإْذ َأْخَرَجُه اله  }: َتَعاَلى ْثُل َقْوِلهِ َيُة مِ َهِذِه اْْل . وَ ْقِديِر الذهْنِب َوِإْلَزاِمهِ ِْلَنه اْلَكََلَم ِفي َمْعَنى تَ "
َم ِفي ) َبَراَءة  َواْلَكََلُم ِفيِهَما َواِحد   ،{َكَفُروا   . لِلِهِ ْلَحْمدُ َوا ،(؛ َوَقْد َتَقده

َتَعاَلى ِلْْلَْنِبَياِء  َرَعُه َّللاهُ شَ َأْي َلْوَِل َما  {ض  َوَلْوَِل َدْفُع َّللاهِ النهاَس َبْعَضُهْم ِبَبعْ  } :تعالى قوله: الرهاِبَعةُ 
ْركِ َواْلُمْؤِمِنيَن ِمْن  َياَناتِ َنْتُه َأرْ ا بَ ُلوا مَ َوَعطه  ،ِقَتاِل اْْلَْعَداِء َِلْسَتْوَلى َأْهُل الشِ  اِضِع ِمْن َموَ  َباُب الدِ 

 ".اْلِعَباَداتِ 
 بينته يا شيخ، أحسن هللا إليك. :طالب
 ماذا؟

َياَناتِ ي  َوَعطهُلوا َما بَ "  ".َنْتُه َأْرَباُب الدِ 
 طالب: بنته يا شيخ.

 عندك بنته؟
 طالب: نعم.

 .ومن جراء هذا التوضيح تم البناء ،وضحوه :نته الديانات يعنيبيَّ  ،المعنى واحدعلى كل حال. 
يِن ِلْلِعَباَدةِ َوَلِكنهُه َدَفَع ِبَأْن َأْوَجَب اْلِقَتاَل ِلَيَتَفرهغَ " م  ِفي اْْلَُمِم، َوِبِه . َفاْلِجَهاُد أَ  َأْهُل الدِ  ْمر  ُمَتَقدِ 

َراِئعُ َصَلَحِت  . ُثمه َقِوَي اْلُمْؤِمُنونَ  ، َفْلُيَقاِتلِ َتَعبهَداُت؛ َفَكَأنهُه َقاَل: ُأِذَن ِفي اْلِقَتالِ ، َواْجَتَمَعِت اْلمُ الشه
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ى  َلَتَغلهَب َعلَ ؛ َأْي َلْوَِل اْلِقَتاُل َواْلِجَهادُ اْْلَيةَ  {َوَلْوَِل َدْفُع َّللاهِ النهاَس }: َهَذا اْْلَْمُر ِفي اْلِقَتاِل ِبَقْوِلهِ 
 ".اْلَحقِ  ِفي ُكلِ  ُأمهة  

كن ول ،لكل معتد   سائغة   بال شك إذا كانوا ال يقاتلون عدوهم وال يدفعون عن أنفسهم صاروا لقمة  
 .ليهمعا لدفع من أراد أن يعتدي رع أيض  وزُ  ،رع لزرع الهيبة في قلوب األعداء فال يعتدواالجهاد شُ 

اِبِئينَ  ،النهَصاَرى  َفَمِن اْسَتْبَشَع ِمنَ "  ْوَِل اْلِقَتاُل َلَما َبِقيَ ؛ ِإْذ لَ َهِبهِ  ِلَمذْ  َفُهَو ُمَناِقض  اْلِجَهادَ  َوالصه
يُن الهِذي ُيَذب  َعْنهُ  ا َهِذِه اْلَمَواِضُع الهِتي ات ِخذَ الدِ  ْسِخ ِتْلَك ْم َوَتْبِديِلِهْم َوَقْبَل نَ  َتْحِريِفهِ ْت َقْبلَ . َوَأْيض 

ْسََلِم ِإنه  مَ َذا الده ؛ َأْي َلْوَِل هَ َما ُذِكَرْت ِلَهَذا اْلَمْعَنىاْلِمَلِل ِباإلِْ ، َوِفي اْلَكَناِئُس  ُموَسى  ِفي َزَمنِ ْفُع َلُهدِ 
َواِمُع، َواْلِبَيعُ  ِعيَسى َزَمنِ  ََل - ُمَحمهد   ، َوِفي َزَمنِ الصه   .َمَساِجدُ الْ  -مُ َعَلْيِه السه

َمْت ) ْمُت اْلِبنَ ( َلُهدِ  ا ِقيَل ِفي َتْأِويِل ُب مَ َهَذا َأْصوَ   :ةَ اْبُن َعِطيه  . َقالَ اَء َأْي َنَقْضُتُه َفاْنَهَدمَ ِمْن َهده
ُ َعْنهُ  َرِضيَ  - َعِليِ  ْبِن َأِبي َطاِلب   َعنْ  . َوُرِويَ اْْلَيةِ   : َوَلْوَِل َدْفُع َّللاهِ ُه َقالَ َأنه  -َّللاه

ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ َص  - ُمَحمهد   ِبَأْصَحاِب  اَر َعِن الته  -لهى َّللاه َوَهَذا َوِإْن َكاَن ِفيِه   .ْعَدُهمْ اِبِعيَن َفَمْن بَ اْلُكفه
 ".مَ َكَما َتَقده  ،ِل َأْلَيقُ َدْفُع َقْوم  ِبَقْوم  ِإِله َأنه َمْعَنى اْلِقَتا

 وقل مثل ،للتابعين وال لمن بعدهموهو في القتال يعني لوال قتال الصحابة للكفار لما بقي دين 
 .لوال دفع التابعين للكفار لما بقي من بعدهم إلى قيام الساعة :هذا بالنسبة إلى التابعين

الظهَلَمِة  َلْوَِل َدْفُع َّللاهِ ُظْلمَ : وَ ْرَقة  َوَقاَلْت فِ  .اْلُعُدولِ َلْوَِل َدْفُع َّللاهِ ُظْلَم َقْوم  ِبَشَهاَدِة  :ُمَجاِهد   َوَقالَ "
ْرَداءِ  . َوَقالَ ِبَعْدِل اْلُوَِلةِ  َ َلْوَِل  : َأُبو الده َس ِفي ِد َعمهْن َليْ َيْدَفُع ِبَمْن ِفي اْلَمَساجِ  -َجله َعزه وَ - َأنه َّللاه

 ِبُدَعاِء  َدْفُع َّللاهِ اْلَعَذابَ َِل : َوَلوْ ْرَقة  اَلْت فِ َوقَ  .ْن َيْغُزو َعمهْن َِل َيْغُزو، َْلََتاُهُم اْلَعَذابُ ، َوِبمَ اْلَمَساِجدِ 
رِ اْلُفَضََلِء َواْْلَْخَياِر ِإَلى َغْيِر َذِلَك ِمَن التهْفِصيِل  ده ِلَك َأنه اْْلَيَة َوَِل بُ ؛ َوذَ اْْلَيةِ  ِلَمْعَنى اْلُمَفسِ 

ا َعْنهُ َتْقَتِضي َمْدُفوع ا مِ    ".، َفَتَأمهْلهُ َن النهاِس َوَمْدُفوع 
 بسبب من اتصل به السيما من يسعى لرفع ؛يدفع العقوبة ويرفعها -وعال جلَّ  -هللا  وال شك أن  

 اهؤالء يدفع هللا بهم شر   ،وغيرهم والمنكرات والمعاصي من رجال الحسبةودفع أهل الجرائم 
ولم يوجد من يقوم به  ،ولو تواطأ الناس على ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،اعظيم  

ممن مأكله حالل وجانب الحرام لحلت  -وعال جلَّ -ولوال وجود من يدعو هللا  ،وبةلحلت العق
  ؟لكن ممن ،ويرفع به البالء ،يدفع به البالء -وعال جلَّ -هللا  الدعاء الشك أن   ،العقوبات

 ،مثل هؤالء ،من المسلمين ال يتحرون في المـأكل والمشرب غفيرةوجموع  فئام كثيرةيعني يوجد 
فأنى يستجاب له إذا كان  ،اأبد   ؟ائم من العقوبات وغيرهابهم مثل هذه الشرور والعظهل يدفع 

 يدفع الشرور بدعاء من مطعمه -وعال جلَّ  -لكن هللا  ،ذي بالحراممطعمه حرام ومشربه حرام وغُ 
 .فليحرص اإلنسان على ذلك ؛ال بدعاء من مطعمه حرام ،حالل

ِم َكَناِئِس َأْهِل الذِ مهِة، َوِبَيِعِهْم، َهدْ  َتَضمهَنْت َهِذِه اْْلَيُة اْلَمْنَع ِمنْ   :َمْنَدادَ اْبُن ُخَوْيِز  : َقالَ اْلَخاِمَسةُ "
ا  ، َوَِل َيِزيُدوَن ِفي اْلُبْنَياِن َِل َسَعة  َوَِل َأْن ُيْحِدُثوا َما َلْم َيُكنْ َوَِل ُيْتَرُكوَن  ،َوُبُيوِت ِنيَراِنِهمْ  ، اْرِتَفاع 
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. َوُيْنَقُض َما ُثوا ِزَياَدة  َوَجَب َنْقُضَها، َوَمَتى َأْحدَ ُخُلوَها َوَِل ُيَصل وا ِفيَهاِغي ِلْلُمْسِلِميَن َأْن َيدْ َوَِل َيْنبَ 
 ".ِمَن اْلِبَيِع َواْلَكَناِئسِ ُوِجَد ِفي ِبََلِد اْلَحْرِب 

والسبب في ذلك ترك الجهاد  ،ولت المساجد إلى كنائسحُ  ،رك الجهاد انعكس هذا الكالمولما تُ 
 ،وليس ذلك من قلة ،رب الذل والمسكنة والخضوع والخنوع على األمة بكاملهاالذي من أجله ُض 

 .الصحيحغثاء كما جاء في الحديث  ملكنه
 ....طالب: .........
 هذا شيء وإن كان...... ،جد ما ينكرإن وُ  وإنكار   واضطهاد   هم مجرد اعتبار  

 ..............:طالب
 .التفرج على المنكرات ال يجوز ،للسياحة ال ،ال

 ..............:طالب
به ال  قتدىشي أن يُ إذا خُ  ،-نسأل هللا العافية-قتدى به أولى منها أو خيف أن يُ  اإذا لم يجد مكان  

  .ا أنسب منها وأنظف وأطيبوإذا لم يجد مكان   ،يصلي
 ..............:طالب

فإذا كان النهي عن الصالة في  ،كالمقبرة التي الصالة فيها وسيلة إلى الشرككالمقبرة يعني 
 .هيعني هذا وجه ،شرك من باب أولىفيه  كان فما ،ألنه وسيلة إلى الشرك ؛المقبرة
 ..............:طالب

وأما إذا كان  ،ال مانعفإذا كان دخولها من أجل اإلنكار أو من أجل االعتبار  على كل حال  
  .لبتةأخشى عليه في دينه فال يجوز للسياحة أو الستحسان لها أو ممن يُ 

ْسََلِم ِْلَْهِل الذِ مهةِ َوِإنهَما َلْم ُيْنَقْض َما ِفي ِبََلِد ا" لهِتي ُبُيوِتِهْم َوَأْمَواِلِهُم ا َرْت َمْجَرى جَ نهَها ؛ ِْلَ إلِْ
َياَنةِ َعاهَ  . ْفرِ  ِإْظَهاَر َأْسَباِب اْلكُ ِلكَ نه ِفي ذَ ْلَِ  ؛َياَدةِ َوَِل َيُجوُز َأْن ُيَمكهُنوا ِمَن الز ِ . ُدوا َعَلْيَها ِفي الصِ 

 -ِبَمْسِجِد النهِبي ِ  - َعْنهُ َرِضَي َّللاهُ  - ُعْثَمانُ  َوَقْد َفَعَل َذِلكَ  ؛َمْسِجُد ِلُيَعاَد ُبْنَياُنهُ ُيْنَقَض الْ  َأنْ  َوَجِاز
 ُ  . "-َعَلْيِه َوَسلهمَ َصلهى َّللاه

 .نقضخيف من سقوطه فإنه يُ المنافع وأُ  إذا تعطل ،نعم
اِدَسةُ  اِل َوَتْشِديِدَها( ِبتَ َلُهِدَمْت : ُقِرَئ )السه  . ْخِفيِف الده

 ت.م  د ِ هُ ت، ول  م  دِ هُ ل  
: َصمهَع الثهِريَدَة َقالُ يُ  ،اْْلَْعَلى  َحِديدُ  ُمْرَتِفع  ، َوِهَي ِبَناء  ( َجْمُع َصْوَمَعة ، َوْزُنَها َفْوَعَلة  ) َصَواِمعُ "
َدهُ أَ  َجاِل اْلَحِديُد اِمَن  عُ َواْْلَْصمَ  .ِفْطَنةِ َقْلِب َأْي َحاد  الْ . َوَرُجل  َأْصَمُع الْ ْي َرَفَع َرْأَسَها َوَحده ْلَقْوِل. الرِ 

 ".ِغيُر اْْلُُذِن ِمَن النهاِس، َوَغْيِرِهمْ : ُهَو الصه َوِقيلَ 
  .أصمع هذا مستعمل  فذن من البهائم صغير األأما تسمية 
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ة  ِبُرْهَبانِ " ْسََلِم ُمْخَتصه ابِ  َوِبُعبهادِ  النهَصاَرى  َوَكاَنْت َقْبَل اإلِْ  ِفي ُثمه اْسُتْعِملَ   -َقَتاَدة َقالَ  - ِئينَ الصه
ِهَي َكَناِئُس ِقيَل  :ي  الطهَبرِ  َ َقال. وَ َرى النهَصا ، َوِهَي َكِنيَسةُ ِمْئَذَنِة اْلُمْسِلِميَن. َواْلِبَيُع َجْمُع ِبيَعة  

اُج  ( َقالَ َوَصَلَوات  . )َما َِل َيْقَتِضي َذِلكَ  ُمَجاِهد   ُثمه ُأْدِخَل َعنْ  ،اْلَيُهودِ  ِهَي َكَناِئُس   :َواْلَحَسنُ  الزهجه
َلَواُت ُبُيوت  ُتْبَنى :ُعَبْيَدةَ َأُبو  . َوَقالَ َي ِباْلِعْبَراِنيهِة َصُلوَتا؛ َوهِ اْلَيُهودِ   ِفي اْلَبَراِري ِ  ِللنهَصاَرى  الصه

َبْت َفِقيلَ  ،ا، ُتَسمهى َصُلوتَ ل وَن ِفيَها ِفي َأْسَفاِرِهمْ ُيَص    .َلَوات  َص  :َفُعرِ 
، َصلْ  : اْبُن َعِطيهةَ  ( ِتْسُع ِقَراَءات  َذَكَرَهاَصَلَوات  )َوِفي  ، ِصْلَوات  ُصْلَوات  َعَلى َوْزِن  ىُصُلول ،َوات 
، ُصُلَوات  ِن ُفُعول  ِة َعَلى َوزْ َثلهثَ مُ ، ُصُلوث  ِبالثهاِء الْ اِء ِبَواِحَدة  َجْمُع َصِليب  ، ُصُلوب  ِباْلبَ ىُفُعول

اِد َوال ِم َوَأِلف  َبْعَد اْلَواوِ ِبَضمِ  الصه ادِ َله  .َثلهَثةِ َبْعَد الثهاِء اْلمُ  ْْلَِلفِ اِم َوَقْصِر  َوالَله ، ُصُلوَثا ِبَضمِ  الصه
عدها لويثا بكسر الصاد وإسكان الَلم وواو مكسورة بعدها ياء بعدها ثاء منقوطة بثَلث بِص 

 .ألف
اُس  َوَذَكرَ   اكِ  َعنِ  . َوُرِويَ (وب  َأنهُه َقَرَأ )َوُصلُ  َعاِصم  اْلَجْحَدِري ِ  َوُرِوَي َعنْ   النهحه حه ( َوَصُلوث   )  الضه

اَد َأْم َضمهَها ؛ِبالثهاِء ُمْعَجَمة  ِبَثََلث     .َوَِل َأْدِري َأَفَتَح الصه
 ".ْشُر ِقَراَءات  عَ  اثنا : َفَعَلى َهَذا َتِجيُء ُهَناُقْلتُ 

 عشر قراءات.
 طالب: ما فيها اثنا.

 ال.
 ".ْشُر ِقَراَءات  عَ  َفَعَلى َهَذا َتِجيُء ُهَنا"

  .وهي سبع يمثل الثمان فعد   ،عشر لعله عدها فبلغت اثني
َلَواُت اْلَكَناِئُس  :اْبُن َعبهاس   َوَقالَ " اِبِئينَ  : َأُبو اْلَعاِلَيةِ  قال  ،الصه َلَواُت َمَساِجُد الصه اْبُن  وقال الصه

َفَعَلى َهَذا اْسُتِعيَر  .دُ اْلَمَساجِ ُم و  َوُتَهده دُ ِهَي َصَلَواُت اْلُمْسِلِميَن َتْنَقِطُع ِإَذا َدَخَل َعَلْيِهُم اْلعَ  : َزْيد  
اْبِن  َلى َقْولِ . َوعَ ْلُمَضافُ اُحِذَف فَ  َصَلَوات  ، َأْو َأَراَد َمْوِضعَ َلَواِت ِمْن َحْيُث ُتَعطهلُ اْلَهْدُم ِللصه 

اجِ  ،َعبهاس    ". َيُكوُن اْلَهْدُم َحِقيَقة  َوَغْيِرِهمْ  ،َوالزهجه
والهدم المعنوي ضد  ،فالهدم الحسي ضد العمارة الحسية ،الهدم ضد العمارة وعلى كل حال  
  .العمارة المعنوية

َلَواِت َتْرُكَها :اْلَحَسنُ  َوَقالَ " َوامِ ُقْطُرب   قال، َهْدُم الصه َغارُ : ِهَي الصه . َها َواِحد   ُيْسَمْع لَ  َوَلمْ ُع الصِ 
َواِمُع ِللر ْهَباِن، َواْْلَُمِم. َفاَداِت اِسيُم ُمَتَعبه َتقْ  ِإَلى َأنه اْلَقْصَد ِبَهِذِه اْْلَْسَماءِ  ُخَصْيف   َوَذَهبَ  ْلِبَيُع لصه

َلَواُت لِ ِللنهَصاَرى  َواْْلَْظَهُر َأنهَها ُقِصَد  :ِطيهةَ اْبُن عَ  . َقالَ  ِلْلُمْسِلِمينَ ، َواْلَمَساِجدُ ْلَيُهودِ ، َوالصه
ِإنهَها فَ ، ِإِله اْلِبيَعَة َياِتَهاُم ِفي ُمَسمه  اْْلُمَ ِركُ . َوَهِذِه اْْلَْسَماُء َتْشتَ ُة ِفي ِذْكِر اْلُمَتَعبهَداتِ اْلُمَباَلغَ   ِبَها

ة    . ِفي ُلَغِة اْلَعَرِب  ِبالنهَصاَرى  ُمْخَتصه
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 ِفي َهِذِه اْْلَيةِ  ُيْذَكْر  . َوَلمْ ْهرِ ِديِم الده قَ ِكَتاب  َعَلى َوَمَعاِني َهِذِه اْْلَْسَماِء ِهَي ِفي اْْلَُمِم الهِتي َلَها 
ْشَراكِ اْلمَ  ْنَد َأْهِل ِله عِ وَجُد ِذْكُر َّللاهِ إِ ، َوَِل يُ ُتهُ  ِحَمايَ ا َيِجبُ ؛ ِْلَنه َهُؤَِلِء َلْيَس َلُهْم مَ ُجوُس َوَِل َأْهُل اإلِْ

َراِئعِ  اُس  . َوَقالَ الشه نهَظِر َأْن َلى َحِقيَقِة الَكََلِم اْلَعَرِب عَ ُب ِفي الهِذي َيجِ  {ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم َّللاهِ  }: النهحه
ا َعَلى ا {ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم َّللاهِ } َيُكونَ   ".ِميَر َيِليَها؛ ِْلَنه الضه اْيِرهَ ْلَمَساِجِد َِل َعَلى غَ َعاِئد 

 .فيعود على أقرب مذكور
  .َقاَمِتِهُم اْلَحقه اِئِعِهْم َوإِ ْقَت َشرَ اْلَمْعَنى وَ ؛ َوَيُكوُن َعَلى َصَواِمَع َوَما َبْعَدَهاَوَيُجوُز َأْن َيُعوَد "

اِبَعُة: َفِإْن ِقيلَ  َمْت َمَساِجُد َأْهِل الذِ مهِة َوُمَصله السه نهَها : ِْلَ ِجِد اْلُمْسِلِميَن؟ ِقيلَ َعَلى َمَسا مْ َياُتهُ : ِلَم ُقدِ 
ْكرِ ِب اْلَمَساِجِد مِ رْ َوِقيَل ِلُقْرِبَها ِمَن اْلَهْدِم َوقُ  . َأْقَدُم ِبَناء   ا؛ َكَما أُ َن الذِ  َر السه : ِبُق ِفي َقْوِلهِ خِ 

 .{ْيَراتِ َفِمْنُهْم َظاِلم  ِلَنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصد  َوِمْنُهْم َساِبق  ِباْلخَ  }
ُ َمْن َيْنُصُرهُ  } :َتَعاَلى َقْوُلهُ   :الثهاِمَنةُ  َ َلَقِويٌّ  }. ِبيههُ َيْنُصُر ِديَنُه َونَ َأْي َمْن  {َوَلَيْنُصَرنه َّللاه َأْي  {ِإنه َّللاه

 ".َقدَر َعَلْيهِ  َشْيء  َفَقدْ الى َعلَ  يَ ْن َقوِ ، ماْلَقاِدرِ  اْلَقِوي  َيُكوُن ِبَمْعَنى :اْلَخطهاِبي   . َقالَ َقاِدر  
 ومن.
 ومن؟
ل ْيِه. وم ن ر  ع  ْيء  ف ق ْد ق د  ل ى ش   ق ِوي  ع 

اجُ  هَقال ،ق  َأْي َجِليل  َشِري (َعِزيز  . )َر َعَلْيهِ ى َشْيء  َفَقْد َقدَعلَ  َقِويَ  وَمن"  ُمْمَتِنُع َوِقيَل الْ  . الزهجه
  ".ُحْسَنىِء َّللاهِ الْ  َأْسَما؛ َوَقْد َبيهنهاُهَما ِفي اْلِكَتاِب اْْلَْسَنى ِفي َشْرحِ الهِذي َِل ُيَرامُ 
 يكفي يكفي.

 .على محمد   هم صل ِ لال


